
 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

รหัสทวัร:์: NKG01 

เทีย่วสนุกทวัร ์ขอเสนอโปรแกรมจอยทวัรส์ดุ พเิศษ Let’s Go CHINA 

Fantastic In Shanghai 
สมัผัสความยิง่ใหญข่องมหานครเซีย่งไฮ ้จากบน SKY WALL หอไขมกุ 
นมสัการพระใหญห่ลงิซาน พระพทุธรปูปางหา้มญาตสิมัฤทธิท์ีใ่หญท่ีส่ดุในจนี 
ชมก าแพงเมอืงโบราณนานกงิ อดตีความยิง่ใหญแ่ละรุง่โรจนแ์หง่ราชวงศห์มงิ 
ชอ้ปป้ิงจใุจตลาดกอ๊ปป้ีเถาเป่า ถนนนานกงิ และตลาดเกา่เฉนิหวังเมีย่ว 
เมนูพเิศษ !! เสีย่วหลงเปา-ไกแ่ดง-ซีโ่ครงหมอูซู ี
ราคาเร ิม่ตน้ เพยีง 9,777  บาท พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

เดนิทางเดอืน มนีาคม – เมษายน 2560 

เครือ่งล าใหญ ่บนิตรงโดยสายการบนิ NOK SCOOT 

แถมเป้ ใหท้า่นละ 1 ใบ 
ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็ก 

อายตุ า่กวา่ 18 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ 

30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2560 9,777 11,777 3,500 

01 – 04 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500 

02 – 05 เมษายน 2560  10,777 12,777 3,500 

16 – 19 เมษายน 2560 11,777 13,777 3,500 

19 – 22 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500 

22 – 25 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500 

23 – 26 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500 

27 – 30 เมษายน 2560 10,777 12,777 3,500 

28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560 12,777 14,777 3,500 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 
200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – นานกงิ (สนามบนินานกงิ ลโูกว) 
11.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 ประตหูมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ 

NOKSCOOT(XW) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ
เชค็อนิ (น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

13.50 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้าสูเ่มอืงนานกงิ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่XW888 
18.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตนิานกงิ ลโูกว ประเทศจนี น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้ 

เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  ซึง่ไดรั้บการขนานนามวา่ “ 

เซีย่งไฮน้อ้ย ” เนือ่งจากเป็นเมอืงอตุสาหกรรมทีม่ทีะเลสาบไทห่ลูอ้มรอบ ทะเลสาบไทห่ ูเป็น 1 ใน 5 
แหง่ทะเลสาบน ้าจดืทีม่ขีนาดใหญข่องจนี เป็นเมอืงเกา่แกป่ระวตัศิาสตรย์าวนานร่วมสามพันกวา่ปีในยคุ

ราชวงศโ์จวและฉนิ 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ DAYS INN FRONTIER WUXI ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง พระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง) – รา้นไขมุ่ก – เซีย่งไฮ ้– รา้นชาผูเ่ออ๋ร ์- ตลาด 100 ปีเฉนิ

หวงัเมีย่ว - ยา่นซนิเทยีนตี ้
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นสกัการะ พระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ (รวมรถราง) น าทา่นชมพระพุทธรูปปางหา้มญาตทิองส ารดิ

องคใ์หญ่ทีเ่ขาหลงิซาน ซึง่มคีวามสงู 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนนิเขาหลงิซาน หันพระ
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พักตรอ์อกสูท่ะเลสาบไทหู่ เป็นพระพุทธรูปทีม่พีระพักตรง์ดงาม ทีเ่มือ่เดนิไปทางใด  ก็เหมอืนวา่องค์

พระก าลังมองตามเราอยู่ ทุกวันวัดหลงิซานยังมจีุดแสดงรูปปั้นจ าลองพระพุทธเจา้ก าเนิดในดอกบัว 
โดยกลบีดอกบัวคอ่ยๆบานออก จนกระทั่งก าเนดิพระพุทธเจา้ขึน้ เป็นการแสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ เพราะ

เป็นการแสดงประกอบกบัน ้าพุดนตร ี 

น าทา่นแวะชม รา้นไขมุ่ก เลอืกซือ้ครมีไขมุ่กบ ารุงผวิ ทีส่กัดมาจากไขมุ่กน ้าจดื ทีเ่พาะเลีย้งใน
ทะเลสาบ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี
 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่มหานครเซีย่งไฮ ้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มหานครที่

ใหญ่ทีส่ดุของประเทศจนี ตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าแยงซ ีเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกจิทาง

ภาคตะวันออกเฉียงใต ้มพีืน้ที ่6,200 ตร.กม. มปีระชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมอืงท่าพาณิชย์
ขนาดใหญ่แห่งทะเลจนีใต ้ทีไ่ดรั้บการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ระหว่าง

ทางน าทา่นแวะชมิชาที ่รา้นใบชา ใหท้า่นไดล้องชมิ “ชาผู่เออ่ร”์ ชาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลยูนาน ชม

การสาธติขัน้ตอนการชงชาผูเ่ออ่ร ์ใบชาทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นใบชาเพือ่สขุภาพและความงาม 
น าทา่นสู ่“ตลาดเฉนิหวงัเมีย่ว” หรอืตลาดรอ้ยปี เซีย่งไฮ ้เป็นตลาดเกา่ของผู่ตง เมอืงเซีย่งไฮอ้าคาร

บา้นเรอืนบรเิวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศห์มงิและชงิ แต่ท าเป็นรา้นขายของมทีัง้ของ
พืน้เมอืงโบราณ ของทีร่ะลกึ และสนิคา้สมัยใหม่อย่างรองเทา้กฬีา กระเป๋า อกีทัง้ยังมรีา้นขายขนมและ

อาหารพืน้เมอืงอกีมากมาย  ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นซนิเทยีนตี ้เป็นหนึง่ในย่านการคา้และแหลง่ทอ่งเทีย่วทีค่กึคกัทีส่ดุในนครเซีย่ง
ไฮ ้อดตีเคยเป็นเขตบา้นกอ่อฐิสเีทาสไตลส์อืคูเ่หมนิ ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีม่เีอกลักษณ์พเิศษของ

เซีย่งไฮ ้ตอนหลงัไดรั้บการปรับปรุงจากรัฐบาลใหเ้ป็นยา่นถนนคนเดนิ กลายมาเป็นสถานทีเ่ทีย่วทีฮ่ติ
ตดิอนัดับคนเซีย่งไฮไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ มสีถาปัตยกรรมทัง้เกา่แกแ่ละทนัสมัยผสมผสานกนั มรีา้นอาหาร 

รา้นคา้ และสถานบนัเทงิสไตลต์ะวนัออกและตะวนัตกหลอมรวมกนั อกีทัง้ยังไดรั้กษาบรรยากาศดัง้เดมิ 

และวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์แบบเซีย่งไฮเ้อาไวอ้ยา่งลงตัว ทกุวนันี ้ซนิเทยีนตีไ้ดก้ลายเป็นสญัลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเซีย่งไฮไ้ปแลว้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู เสีย่วหลงเปา 
พกัที ่ NEW YANGTE HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)-หอไขมุ่ก-รา้นผา้ไหม-ตลาดเถาเป่า-หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้เพือ่สุขภาพ ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ กับยานวดขนาดพเิศษสตูรเดยีว

ไมซ่ ้าใคร พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง หรอืทีรู่จั้กกันดใีนชือ่ “บัวหมิะ” สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟ
ไหม  ผพุอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามัญประจ าบา้น   

จากนัน้น าทกุทา่นชมทวิทัศน์ของเมอืงเซีย่งไฮบ้น หอไขมุ่ก ทีร่ะดับความสงู 263 เมตร และบนไขมุ่ก
เม็ดทีส่องจะมทีางลงมาทีช่ัน้ Sky Walk ทีร่ะดับความสงู 259 เมตร ทีช่ัน้นี้จะสามารถมองลงมายัง

ฐานขา้งล่างได ้เนื่องจากท าพื้นเป็นกระจกใส หอไข่มุกตัง้อยู่ในย่านผู่ตงหรือเขตเมอืงใหม่ของนคร
เซีย่งไฮ ้ประเทศจีน ทางตะวันออกของแม่น ้าหวังผู่ ซึง่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้า หอไข่มุก เป็นสถานที่

ท่องเทีย่วทีส่ าคัญของนครเซีย่งไฮ ้จนมีค าพูดทีพู่ดตดิปากกันว่า "มาเซีย่งไฮ ้ถา้ไม่ไดม้าเยือนหอ

ไขม่กุ ถอืวา่มาไมถ่งึเซีย่งไฮ"้  
ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ทีข่ ึน้ชือ่ของประเทศของจนี  ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีท่ าจาก

ผา้ไหม เชน่ผา้หม่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! บรกิารทา่นดว้ย เมนูไกแ่ดง 
 จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเถาเป่า แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้กอ๊ปป้ีแหง่ใหมข่องเมอืงเซีย่งไฮ ้ซึง่จะขาย

สนิคา้ตา่งๆ อาทเิชน่ กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา อปุกรณ์กฬีาตา่งๆทีเ่ป็นขอเลยีนมาจากแบบแบ
รนดช์ัน้น าทัวรโ์ลก รวมถงึสนิคา้แบรดอ์ืน่ๆ ของจนี 

 จากนัน้น าทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นหาดทรายชายทะเลแตอ่ย่างใด แตเ่ป็นย่านถนนรมิ

แมน่ ้าทีม่คีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ไปตามรมิแมน่ ้าหวงผู่ฝ่ังตะวนัตกซึง่อยูใ่นยา่นเมอืงเกา่ หาดไวท่นัยัง
เคยเป็นสถานทีถ่า่ยท าภาพยนตรท์ีโ่ดง่ดงัเรือ่ง “เจา้พ่อเซีย่งไฮ”้ ซึง่ถา่ยทอด เรือ่งราวของเจา้พ่อเซีย่ง

ไฮ ้ทีเ่กดิขึน้ในยคุทีเ่มอืงเซีย่งไฮเ้ต็มไปดว้ยเจา้พ่อหลายแกง๊ แยง่ชงิอ านาจกนัใหวุ้น่วายไปหมด หาด

ไวท่นัจงึมชี ือ่ทีรู่จั้กในหมูนั่กทอ่งเทีย่วชาวไทยวา่ "หาดเจา้พ่อเซีย่งไฮ"้ น่ันเอง และหาดไวท่นันีย้ังอยู่
ใกล ้ถนนนานกงิ ถนนคนเดนิทีเ่ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมและสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ยิมของคน

ไทยอกีแหง่หนึง่ นอกจากนี้ทีห่าดไวท่นัยังสามารถมองเห็น "หอไขมุ่ก" ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
เซีย่งไฮไ้ดอ้ย่างชดัเจนอกีดว้ย ใครมาเยอืนเซีย่งไฮ ้จงึตอ้งไปแวะชมความงามแบบคลาสสกิของ 

“เดอะบนัด”์ จงึเรยีกไดว้า่มาถงึเซีย่งไฮจ้รงิๆ  หลงัจากชมววิเมอืงเซีย่งไฮจ้นเต็มแลว้ น าทา่นเดนิทางสู่

ถนนคนเดนินานกงิ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ NEW YANGTE HOTEL เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ รา้นหยก – นานกงิ - ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณ - ตลาดฟจูือ่เมีย่ว - กรุงเทพฯ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม รา้นหยก  ซึง่เป็นเครื่องประดับน าโชค ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากอันล ้าค่าแก่คนที่

ทา่นรัก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนานกงิ หรอื หนานจงิ ซึง่หมายถงึ “นครหลวงทางใต’้’ ตัง้อยู่
ช่วงกลางไปจนถึงปลายของแม่น ้าแยงซี ในมณฑลเจียงซู หนานจิง ถือเป็นจิ๊ กซอชิน้ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องจนี ในอดตี นานกงิ เป็นเมอืงหลวงเก่าแกถ่งึ 10 ราชวงศ ์ทีน่ี่จงึเต็มไปดว้ยโบราณ

สถานทีส่ะทอ้นความเป็นมา และความรุ่งเรอืงในอดตี ในฐานะเมอืงหลวงในชว่งราชวงศห์มงิ และเมอืง
หลวงของสาธารณรัฐจนีชว่งตน้ศตวรรษที ่20 ทกุตารางนิว้ของเมอืงอัดแน่นไปดว้ยเรือ่งเลา่ของรอยยิม้ 

และคราบน ้าตา ซึง่ลว้นหล่อหลอมใหจ้ีน เป็นชนชาตทิี่เขม้แข็งแต่แฝงดว้ยความนุ่มนวล ทัง้ดา้น
ประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 ระหวา่งทางผา่นชม ก าแพงเมอืงโบราณ หนึง่ในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตรข์องนานกงิ ทีแ่สดง

ถงึความรุ่งโรจน์ไดด้ ีในฐานะเมอืงหลวงแห่งชว่งราชวงศห์มงิ ชว่งปี 1368 -1421 เป็นก าแพงเมอืงซึง่

จักรพรรด ิจ ูหยวนจาง ผูส้ถาปนาราชวงศห์มงิ โปรดใหส้รา้งขึน้เพือ่ปกป้องเมอืงนานกงิจากการรุกราน 

ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 21ปี ใชแ้รงงานกว่า 200,000คน และใชอ้ฐิถงึ 300ลา้นกอ้น เป็นผลงานชิน้
ส าคญัของสถาปนกิในอดตีกาลของจนี และมอีายรุาว 600ปีแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฟูจือ่เมีย่ว ซึง่ทีน่ีเ่ป็นตลาดทีข่ ึน้ชือ่เรือ่งของกนิ ทา่นสามารถเดนิลัดเลาะไป
ตามซอยแคบๆ ในบรรยากาศคกึคกัก็จะพบกบัรา้นรวงเล็กๆ ชือ่ดงั โดยเฉพาะของกนิเลน่ทีส่ามารถบอก

เลา่ประวัตศิาสตรข์องเมอืงไดเ้ป็นอย่างด ีเมนูทีไ่มค่วรพลาดคอื บวัลอยถ ัว่แดง แป้งคลกุงาทอด 

และเมนูทีท่ าจากเตา้หู ้นอกจากนีแ้ลว้ย่านนีย้ังมศีนูยอ์าหารแบบบรกิารตวัเองมากมายตลอดสองขา้ง
ทางของถนนกง้หย่วนเจีย๋ ตลาดฟู่ จือ่เมีย่วนัน้ถอืวา่เป็นสถานทีซ่ ึง่รวมรา้นเด็ดๆของเมอืงเอาไวเ้ลยก็วา่

ได ้
 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิานกงิ ลูโกว 

23.45 น. น าทกุทา่นเหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ NOKSCOOT(XW) เทีย่วบนิที ่XW888 
03.15 +1 เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพือ่รว่มโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื ใบชา, 

หยก, บวัหมิะ, ผลติภณัฑจ์ากผา้ไหม, รา้นไขมุ่ก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคา

ทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวาม

ประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืง หรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 900 หยวน /ทา่น 

 โรงแรมทีพั่กทีอ่าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้

เป็นหลกั 

 ณ สถานทีท่อ่งเทีย่วต่างๆ จะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายในวันสดุทา้ย ลูกทัวร์ทา่นใดสนใจสามารถ

ซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ัง้ส ิน้ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.      

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามราย  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
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เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
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จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่แบบกรุ๊ปทอ่งเทีย่วเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,000 บาท  (ส าหรับทา่นทีเ่ดนิทางไปและกลับพรอ้มห    

     คณะเทา่นัน้)   

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี **ในกรณีทีท่างรัฐบาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุ๊ปทอ่งเทีย่ว  

     ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 1,500 บาท** 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  

     คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณา 

     สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่ตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารเต็มจ านวน ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการยนืยันการจอง  

2. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้

วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว
และวนัหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. คณะทวัรค์รบ 20 ทา่นออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทวัรไ์ทยเดนิทางไป-กลบั พรอ้มกบัคณะ 

 
 


